Idrettslaget BUL Tromsøs årsmelding for 2019
til årsmøtet onsdag 26. februar 2020
1.

Styret

-

André Lind, leder (leder friidrett)
Stian Simonsen, nestleder
Ingvild Jacobsen, medlem
Tom Mikalsen, medlem
Ola Bratlie, medlem (leder orientering)
Toralf Nordhassel, vara
Atle Iversen, vara

-

Lagssekretær Ulf Grødahl har ført regnskap i perioden.
Ingvild Jakobsen har vært ansvarlig for ordningen med politiattester.
Anett K Larsen har vært barneidrettsansvarlig
Tom Mikalsen har vært antidopingansvarlig
André Lind har vært medlemsadmin ift KlubbAdmin

2.

Styremøter

Det ble avholdt ett styremøte
Styret har vært representert på 1 samråingsmøte i regi av Hovedstyret.

3.

Medlemmer

Status KlubbAdmin pr. 311219 (antall pr 31.12.2018 i parentes):
-

Totalt antall i IL BUL-Tromsø: 371 medlemmer (377)
Totalt antall i BUL-Tromsø friidrett: 271 medlemmer (265)
Totalt antall i BUL-Tromsø orientering: 117 medlemmer (112)
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4.

Anleggsutvalget

Anleggsutvalget ledes av André Lind, med Alf Arntzen, Ole Jørgen Ørjavik, Ted Bernhardsen og Bjørn
Tore Lysholm som øvrige deltakere.
Utvalget har hatt ca. 4-5 møter med bl.a. følgende hovedpunkter:
-

Hvordan jobbe mot og med politikere?
Sikre støtte fra krets/forbund?
Mulige lokasjoner?
Budsjettpris / estimat

5.

Klubbutvikling

Friidrettsgruppen arrangerte klubbutviklingskveld 26.09.19 med veileder Mette Dale som
oppfølging/videreføring fra søndag 29.10.18

Der ble det jobbet videre med det klubben allerede gjør bra og hva som kan bli bedre.
Og med våre verdier som fundament: mestring – glede – utvikling
Og visjonen «idrettsglede i en sunn kropp».
Og virksomhetsidé: «IL BUL Tromsø er et framtidsrettet idrettslag, som tilbyr fart og spenning for alle!».
FOKUS-oppgaver:
Ledelse: Mer samarbeid - Delegere oppgaver - Øke antall medlemmer i styret
Trenere: Flere trenere/bedre kompetanse - Ansette trener/idrettsleder - Samarbeid løping mellom de yngste
gruppene
Anlegg: «Drit i kommunen, bygg hall sjøl» 😊 - Innsats for å bygge ny hall i kommunen
Aktivitetstilbud: Øke tilbudet til de som ønsker å utforske sitt «talent» - Styrke det sosiale for de yngste
Skape arenaer for samhold og samhandling - Samarbeid med langdistansegruppa i friidrett og
o-gruppa.
Arbeidet med å utvikle klubben fortsetter også i 2020.

6.

Økonomi

Idrettslaget har en sunn økonomi, det vises til vedlagt årsregnskap.

For styret
André Lind
Leder
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